
 

 

 

 

 

OSP.01.07.2017        Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

 

 

                                        UMOWA Nr  …. ZP.01.07.2017 

 

zawarta w dniu .....................   2017 r. w  Działoszynie  pomiędzy: 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Działoszynie z siedzibą pod adresem                         

98-355 Działoszyn przy ulicy Piłsudskiego 28 b,  

 

reprezentowaną przez:  

 

Prezesa OSP Działoszyn - Pana Krzysztofa Piekarza  

przy kontrasygnacie Skarbnika OSP Działoszyn – Pani Magdaleny Pegza, 

zwanym dalej „Zamawiającym",  

 

a 

 

...................................................................................................................................... 

 

 reprezentowaną przez: 

 

1.  .................................................. 

 

2. .................................................. 

 

 

zwaną dalej „Wykonawcą". 

 

w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty 

Wykonawcy, strony zawierają następującą umowę: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wozu strażackiego marki ...........................,                 
model ............................., rok produkcji ..................... dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

 w Działoszynie zgodnie z ofertą Wykonawcy i opisem technicznym zgodnym z Kartą 

oferowanego pojazdu dołączoną do oferty Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i środki materialne do 

wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą 

starannością. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt, o którym § 1 ust. 1 jest fabrycznie nowy                     

i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, że pojazd: 

http://www.wartkowice.pl/asp/pliki/Aktualnosci/osp_02_zalacznik_7_-_umowa_biernacice.pdf#page=4
http://www.wartkowice.pl/asp/pliki/Aktualnosci/osp_02_zalacznik_7_-_umowa_biernacice.pdf#page=4


1) spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań 

dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym," 

 (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz 128 z późn. zm.); 

2) posiada ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

WewnętrznychiAdministracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, 

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (t.j. Dz. U. Nr 143 poz. 

1002 z późn. zm.); 

3) spełnia wymagania: 

a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 

2022 z późn. zm.), 

b) Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, 

Finansów   oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazdów specjalnych                   

i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, SłużbyKontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego,Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji 

skarbowej, Służby Więziennej istraży pożarnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 450). 

c) normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. 

5. Przed odbiorem pojazdu pożarniczego przedstawiciele Zamawiającego będą mogli 

lustrować proces budowy pojazdu pożarniczego oraz zgłaszać ewentualne uwagi, co do 

rozmieszczenia elementów wyposażenia. Wykonawca w miarę możliwości technicznych 

będzie uwzględniał zgłaszane przez przedstawicieli Zamawiającego uwagi. 

 

 

§ 2 

 

1. Termin dostawy i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu - do dnia 20 listopada 

2017 r. 

2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy wszystkie niezbędne 

dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wozu strażackiego, będącego przedmiotem 

umowy we własnym zakresie tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko na 

adres: 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 28 b. 

2. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru w dniu dostawy pojazdu przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z przekazaniem samochodu strażackiego: 

a) instrukcje obsługi i konserwacji samochodów oraz wyposażenia w języku polskim, 

b) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

c) wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy, 

d) świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, 

e) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju. 

5. W czasie odbioru techniczno-jakościowego Zamawiający dokona sprawdzenia: 

dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem 

przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania   pojazdu i jego   

poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru 

techniczno-jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym oraz podpisanym przez obie 

strony protokołem. 



6. Jeżeli w toku dokonywania odbioru Zamawiający stwierdzi istnienie błędów/usterek bądź 

też istnienie innych okoliczności uniemożliwiających dokonanie odbioru obciążających 

Wykonawcę, Zamawiający wstrzyma czynności odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych  

błędów/usterek lub innych okoliczności uniemożliwiających dokonanie odbioru. 

7.  Pojazd pożarniczy przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu będzie posiadał 

pełny zbiornik paliwa oraz uzupełnione wszystkie płyny eksploatacyjne. 

 

§ 4 

 

Strony oświadczają, iż upoważniają niniejszym do kontaktu w zakresie bieżącej realizacji 

niniejszej umowy osoby: 

 

1) 

po stronie Zamawiającego: ................................................................ 

 

 tel. ..................................... 

 

2) 

po stronie Wykonawcy:..................................................................... 

 

tel. ...................................... 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia  

wynagrodzenie w wysokości .............................zł brutto (słownie:...............................), w tym 

podatek VAT w kwocie w wysokości....................... (słownie:........................................). 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie niezbędne koszty potrzebne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru podpisany przez 

Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy                   

w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury VAT do Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu 

wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ..............................................................  

 

§ 6 

 

1. Wykonawca oświadcza, że pojazd pożarniczy i wyposażenie wolne są od wad prawnych                  

i fizycznych. 

2. Gwarancja i rękojmia na pojazd pożarniczy i wyposażenie wynosi ........... miesiące od dnia 

protokolarnego bezusterkowego przekazania/odbioru. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne określające szczegółowe warunki 

gwarancji. 

4. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, 

właściwe wykonanie pojazdu pożarniczego i zgodności z normami wymaganymi prawem oraz 

kompletność dostawy zgodnie z ofertą przetargową i specyfikacją techniczną pojazdu 

pożarniczego i wyposażenia. 

5. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu 

garażowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 

72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki lub awarii. Strony dopuszczają 

zgłoszenie usterki w formie faxu lub e-mail do osoby wskazanej w § 4 lit. b niniejszej umowy. 

 

 



 

 

6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania pojazdu 

pożarniczego do siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie 

można usunąć w miejscu garażowania, koszty przemieszczenia pojazdu pożarniczego od i do 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Wykonawca. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 

szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy. 

9. Naprawy będą wykonywane przez serwis w terminach i na warunkach zawartych niniejszej 

umowie i przedmiotowej SIWZ. 

10. Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia wszelkie wymagania prawa polskiego                       

w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Wszystkie urządzenia/sprzęt 

montowany w pojeździe pożarniczym, o ile jest to wymagane przez przepisy prawa musi 

posiadać właściwe świadectwo dopuszczenia. Zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.                    

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 

do użytkowania (t.j. Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z dnia 8 sierpnia 2007 r. z późn. zm.). 

 

§7 

 

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,                              

w następujących przypadkach i wysokości: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

a) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §5 

ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym                             

w § 6 ust. 5, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

c) za odstąpienie od umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości  

20%  wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

a) za zawinioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 

dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20%  

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, a Zamawiający w 

szczególności w przypadku utraty środków finansowych ze źródeł finansujących zadanie 

wynikającej z przyczyn będących po stronie Wykonawcy do wysokości utraconych środków.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu                           

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany. 



3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zmiany w zakresie płatności - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany 

obowiązującej stawki VAT; 

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: 

a) działania siły wyższej;  

b)wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu 

przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych. 

 

§ 9 

 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) zostanie złożony wniosek upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d)  jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli podczas 

odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego,  

e) jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy 20 dni Zamawiający może 

odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

 

§ 10 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

 

           Zamawiający                                                                                     Wykonawca 

 

…………………………………    ………………………………….. 

 


